
 

Maandag 6 april     

Jesaja 53: 4 

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. 

 

Vandaag begint de lijdensweek. De week waarin we stil staan bij Jezus lijden en sterven. 

Ook wij horen in deze periode misschien meer als anders over lijden en ziekte. 

Misschien vind je het wel lastig en wil je er niet steeds bij stil staan. 

Maar toch, ook als zijn we hier op aarde ziek, doordat hij onze ziekte al aan het kruis heeft gedragen, hoeven we dit 

niet alleen te dragen. Hij is erbij! En weet je Hij heeft ook de dood verslagen. Dus mogen we uitzien naar een wereld 

zonder ziekte en pijn!!!! 

Dat is een fantastisch vooruitzicht toch? 

Vandaag mag je op zoek naar pleisters/verband. En geef deze maar een mooi plekje op de kijktafel.  

Hij wordt al mooi vol hè? 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Jezus droeg al ons lijden aan het kruis, wat bijzonder !! Wij kunnen het lijden/ de ziekte van een ander niet 

overnemen al zouden we dat soms graag even willen doen. 

Wel kunnen wij meedragen met die ander door te bidden, een kaartje te sturen of om even te bellen met een 

bemoedigend woord. Voor wie kun jij dit vandaag doen. 

Vraag God om heel dicht bij die ander te zijn en voor hem te zorgen. 

 

 

Dinsdag 7 april             

1 Johannes 3 vers 1    

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! 

Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. 

 

God gaf ons een prachtig cadeau. Groter dan al onze cadeaus die wij kunnen bedenken. 

Misschien ben je wel jarig deze week, en kun je het niet vieren zoals je graag zou willen. 

Maar hopelijk krijg je wel mooie cadeaus en heel veel kaartjes of berichtjes! 

Wij kunnen vol spanning zijn voor de cadeaus die we gaan krijgen, maar dit allermooiste cadeau van God is er al, 

daar hoeven we niet op te wachten. God heeft ons zijn liefde geschonken. 

Maak een mooi cadeautje en zet deze op de kijktafel. 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Wat merk jij van Gods Liefde in jouw leven en hoe kun jij Zijn liefde doorgeven aan de mensen om je heen? 

 

 

Woensdag 8 april      

Johannes 13: 4 

Hij stond tijdens de maaltijd op, legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. 

Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.  

 

Jezus werd de minste en diende zijn leerlingen door hun voeten te wassen. 

Een prachtig voorbeeld dat hij zo onwijs veel van ons houdt dat hij zelfs niet vies is van onze voeten.   

Jezus zijn leerlingen liepen op sandalen en omdat de wegen toen vooral zandwegen waren, had je aan het eind van 

de dag echt vieze voeten.  

Durf jij ook de minste te zijn, zelfs als het niet stoer is en je daarop commentaar krijgt. 

Zou jij ook de voeten durven te wassen van iedereen die nu bij jou aan tafel zit? 

Zoek een theedoek en leg deze maar op de kijktafel. 

 



 

Vraag om over te praten/gebed. 

Hoe kun jij in deze tijd soms de minste zijn en een ander dienen. Kun je daar voorbeelden van geven? bijv., thuis, 

school, bij voetbal etc. 

Vraag God om ons te helpen soms de minste te durven zijn. Ons te helpen de ander te dienen en daardoor hem te 

dienen. 

     

 

 

Donderdag 9 april          

Johannes 12: 46 

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is. 

 

God is licht! Zijn licht schijnt vele malen feller dan wij kunnen bedenken en overwint de duisternis. 

Omdat wij in Hem geloven mogen wij ook in dat licht gaan staan en leven. Wat een zegen. 

Zoek een mooie kaars en geef hem maar een mooie plek op de kijktafel. 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Hoe merk je dat Zijn licht schijnt in jouw leven en in alle situaties om je heen!  

Vraag God juist nu de duisternis zo aanwezig is, nog feller te schijnen in ons leven. 

 

 

 

Vrijdag 10 april     

Johannes 19: 30 

Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: Het is volbracht! Hij boog zijn hoofd en stierf. 

Johannes  20: 19b 

Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: Ik wens jullie vrede toe. 

 

Vandaag is het Goede vrijdag. We staan stil bij de dood van Jezus aan het kruis, en aankomend weekend vieren we 

Pasen, Zijn opstanding. 

Hij heeft overwonnen! 

Vandaag mag je buiten twee takjes zoeken, waarvan je een kruis maakt, en deze met een touwtje vastbind. 

Zet deze maar op de kijktafel, De kijktafel is nu compleet. Wat gaaf dat jullie de afgelopen drie weken mee onderweg 

zijn geweest naar Pasen. Ik hoop dat jullie samen mooie gesprekken hebben gehad. 

Ik wens jullie een prachtig paasweekend toe en vergeet je niet een foto te posten op Facebook? 

 

Vraag om over te praten/gebed. 

Wat raakt jou het meest in het verhaal van goede vrijdag en Pasen? 

Waarom is dit verhaal in de bijbel belangrijk voor jou? 

Dank hem voor de kracht van Goede vrijdag en het wonder van Pasen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


